
 

BEOORDELINGSKADER ReP-REGELING  
(REGELING REGIONALE PROJECTEN) 
  
De afgelopen jaren heeft Regio Groningen-Assen (RGA) via de Regeling Regionale Projecten (voorheen 
REIP-, nu ReP-regeling) ongeveer 6 miljoen euro bijgedragen aan 46 projecten.  
Ook de komende jaren willen we gericht blijven investeren in de projecten die een meerwaarde hebben 
en bijdragen aan de thema's van de RGA. Voor de periode 2020 tot en met 2025 hebben we 3 miljoen 
euro gereserveerd voor de ReP-regeling.  
 
Thema's RGA 
In de toekomstagenda van Regio Groningen-Assen ‘Kwaliteitssprong voor de regio´ wordt ingezet op 
vier thema's: Economie, Wonen, Mobiliteit en Ruimtelijke kwaliteit. Met deze thema's wil de RGA de 
inhoud van de regionale samenwerking en het profiel van de regio versterken. Projecten of 
programma´s die financiering aanvragen vanuit de Regeling Regionale Projecten, moeten gefocust zijn 
op het leveren van een bijdrage aan het realiseren van minimaal één van de volgende twee thema's:  
 
1. Ruimtelijke kwaliteit: De kwaliteit van stad en land behouden en versterken  
Het project leidt tot behoud of versterking van stedelijke of landelijke gebieden in de regio door: 

- Recht te doen aan de bestaande natuurwaarden (Natura 2000, Nationaal Landschap) óf 
cultuurhistorische waarden (cultuurhistorische waardenkaart) van het gebied en deze te 
versterken; 

- aantoonbaar belevingswaarde toe te voegen, wat zich terugvertaalt in nieuwe of toenemende 
bezoekersaantallen en; 

- de toekomstwaarde van het gebied te verbeteren (bijvoorbeeld klimaatadaptatie). 
 

Projecten die bijvoorbeeld de ruimtelijke kwaliteit van werk- of woonlocaties of dorpskernen dan wel 
binnensteden op bovengenoemde punten verbeteren en regionale meerwaarde tonen sluiten goed 
aan op de regeling en doelstellingen van de Regio Groningen-Assen. Daarnaast is het contrast tussen 
stad en land een krachtige onderscheidende kwaliteit van de regio. 
 
2. Economie: Het economisch kerngebied verder ontwikkelen  
Het project is erop ingericht een specifieke (substantiële) bijdrage te leveren aan de economische 
kracht van het regionaal stedelijk systeem (daily urban system) dat de regio Groningen-Assen vormt. 
Dat kan het project doen door bijvoorbeeld bij te dragen aan het verbeteren (van het functioneren) 
van de arbeidsmarkt, verbinding tussen onderwijs en werkgevers, versterken 
(impact)ondernemerschap, de regionale economische structuur, innovatief vermogen, of de 
economische faciliterende infrastructuur. 
 

 In uw aanvraag licht u in heldere bewoordingen toe hoe uw project bijdraagt aan één of beide 
thema's, binnen de genoemde kaders. 

 
Voorwaarden  
Wilt u aanspraak maken op een bijdrage vanuit de ReP-regeling, dan gelden de volgende 
voorwaarden: 

• Het project moet bijdragen aan de oplossing voor een urgent vraagstuk of een urgente 
opgave. Hieronder vallen globale veranderingen die nu regionale ingrepen of adaptie vragen, 
zoals klimaatverandering (en bijbehorende verschijnselen) of de energietransitie. Ook een 
meer regio specifiek vraagstuk zoals arbeidsmarktproblematiek kan hieronder vallen. Het 

https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-en-kaarten/overzicht/provinciale-cultuurhistorische-waardenkaarten


 

geldt in elk geval vraagstukken of opgaven waar op regionaal niveau nu aandacht voor nodig 
is; 

• De bijdrage van Regio Groningen - Assen moet van wezenlijk belang zijn voor het welslagen 
van het project. Ofwel, zonder de bijdrage zou het project zoals dat nu voorgesteld wordt 
onhaalbaar zijn; 

• Het project moet een gemeente- en provinciegrensoverschrijdende betekenis hebben 
(activiteiten creëren meerwaarde in meerdere regionale gemeenten en beide provincies) of 
een bijdrage leveren aan de regionale uniciteit of identiteit (onderbouw in dit geval hoe het 
project zich verhoudt tot het bestaande profiel); 

• De gemeente waar uw project gevestigd/grondslag krijgt is bekend met uw project en/of 
ondersteund het; 

• Het economisch effect van het project, of de spin-off daarvan, moet terecht komen in de regio 
Groningen-Assen, of hier een duidelijke link mee hebben (denk aan regionale leveranciers, 
economische partners, werknemers of herinvestering van revenuen); 

• Het project heeft geen verslechtering van de ruimtelijke kwaliteit tot gevolg. 
 

 Hoe uw project voldoet aan iedere voorwaarde dient in de aanvraag expliciet toegelicht te 
zijn. 

 
Criteria 
De ingediende projectvoorstellen worden, naast hun bijdrage aan de RGA-thema's, beoordeeld aan de 
hand van de volgende criteria (uw aanvraag kan alleen beoordeeld worden op criteria die 
onderbouwd zijn):  
 
1. Samenwerking: Verschillende partijen werken in het project samen. De grenzen van de 
samenwerking liggen niet vast en zijn afhankelijk van de opgave en het netwerk van de stakeholders. 
Maak hierbij duidelijk wat de aard van de samenwerking is (financieel, uitvoeringspartner, enz.) en 
voeg zo mogelijk bewijsstukken toe als bijlage. Indien samenwerkingspartners niet beschikbaar zijn 
gebleken - om welke reden dan ook - dienen redenen hiervoor toegelicht te zijn in uw aanvraag. 
 
2. Duurzaamheid: Het project draagt bij aan een duurzame ontwikkeling van de regio. Duurzame 
ontwikkeling beschouwen wij als een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige 
generaties, zonder de mogelijkheden voor toekomstige generaties in gevaar te brengen om ook in hun 
behoefte te voorzien. Het gaat om een afweging op de korte en lange termijn. Hierbij ligt de focus op 
de pijler 'planet' uit de triple P (people, profit, planet). Dat betekent dat één of meerdere van 
onderstaande punten het project kenmerken: 
* een proactieve opstelling met betrekking tot de natuurlijke leefomgeving; 
* bijdragen aan klimaatadaptatie; 
* bijdragen aan het oplossen van milieuproblemen waarop het project invloed heeft of kan hebben. 
 
3. Innovatiebonus 
Innovatieve projecten komen in aanmerking voor een innovatiebonus. De regio wil zich verder 
ontwikkelen. Ontwikkelen gaat over verandering en de sleutel voor verandering is innovatie. Met de 
innovatiebonus wil de regio stimuleren dat partijen nieuwe wegen verkennen, die leiden tot een beter 
resultaat of een effectievere aanpak. Innovatieve projecten dragen bij aan de verdere profilering van 
de regio.  
Om in aanmerking te komen voor de bonus moet de innovatie hierbij fundamenteel verweven zijn met 
het project (d.w.z. het eindresultaat van het gehele project zou zonder de innovatie niet hetzelfde 
kunnen zijn). 
 



 

 Projectaanvragers vragen wij een overtuigende motivatie te geven in hoeverre het initiatief 
past binnen de drie criteria. Op basis hiervan - en van de pitch - wordt de hoogte van de 
eventuele bijdrage vastgesteld. Niet onderbouwde criteria maakt u geen aanspraak op. 

 

 Ontbreekt in uw aanvraag op de slotdag van de indieningstermijn onderbouwing voor thema's 
of voorwaarden, dan komt uw aanvraag niet in aanmerking voor beoordeling in de dan 
lopende ronde. 

 
Hoogte van de bijdrage  
De hoogte van de toe te kennen regionale bijdrage is een percentage van de projectkosten. Dat 
betreft max. 15% wanneer het project voldoet aan één of twee thema's en aan de voorwaarden. Per 
criterium kan extra financiering worden verkregen: 

- Samenwerking: maximaal 12,5% extra; 
- duurzaamheid: maximaal 12,5% extra; 
- innovatiebonus: maximaal 10% extra. 

De maximale bijdrage aan een project bedraagt hiermee 50% en maximaal € 500.000, -.  
 
Voor specifieke projecten is subsidie beschikbaar in de vorm van een garantiedekking. Onderdeel van 
genoemde motivatie dient een financiële onderbouwing te zijn waarin wordt aangegeven hoe kosten 
verder worden gedekt. Wij gaan ervan uit dat u ook andere financieringsmogelijkheden heeft verkend 
en indien er sprake is van toekenning of toezegging daarvan, u deze opneemt in de onderbouwing. In 
de beoordelingsprocedure weegt dit mee en u wordt hierop bevraagd. Als er sprake is van een 
bedrijfsmatige activiteit, moet de aanvraag worden voorzien van een exploitatiebegroting. 
 
Uitsluitingen 
De volgende projecten en activiteiten zijn uitgesloten van deelname aan de ReP-regeling:  

- Lopende projecten die al een regionale bijdrage hebben en projecten waarvoor een regionale 
bijdrage is gereserveerd; 

- Lopende exploitaties van bestaande instellingen; 
- Infrastructurele projecten (utilitair) en daaraan gekoppelde mitigerende of compenserende 

maatregelen; 
- Openbaarvervoerprojecten; 
- (Her)ontwikkeling van vastgoed (‘om stenen te stapelen’). Hier wordt alleen van afgeweken 

als een project onderscheidend en zeer bijzonder is (het project betreft een uniek monument 
met bovenregionale uitstraling en culturele, historische of toeristische waarde). 

 
Samenstelling Adviescommissie  
De Adviescommissie beoordeelt of de projecten aan de thema's, de voorwaarden en de criteria 
voldoen en adviseert de Stuurgroep over de uiteindelijke bijdrage uit de ReP-regeling. Het 
Regiobureau treedt op als secretaris van de commissie. De Adviescommissie bestaat uit vijf personen: 
twee bestuurders van de Stuurgroep Regio Groningen-Assen, een landschapsarchitect en 
vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en het onderwijs.  
  



 

PROCEDURE PROJECTAANVRAAG ReP-REGELING 
 

Projectvoorstellen kunnen twee keer per jaar bij het Regiobureau van Regio Groningen-Assen 
worden ingediend. De deadline voor elke ronde staat op de website gepubliceerd. De procedure is 
als volgt: 
 

1. Voordat u een aanvraag kunt doen, heeft u een gesprek met het Regiobureau over het concept-
projectvoorstel. Tijdens dit gesprek wordt het beoordelingskader met u besproken en wordt 
getoetst of uw project past bij de regeling. 
 
2. Het projectvoorstel kunt u indienen via het format 'projectaanvraag' (maximaal 3 A4'tjes). Wij 
sturen u dit format toe nadat u op gesprek bent geweest en het concept-projectvoorstel de eerste 
toets heeft doorstaan. Als u het format ingevuld hebt teruggestuurd, toetsen wij uw 
projectaanvraag nogmaals. Deze beoordeling doen wij aan de hand van de volgende criteria: 

- Duidelijke omschrijving project (is volledig helder wat het project is en is het formulier 
compleet?); 

- Relatie met thema's van de Regio Groningen-Assen en de voorwaarden van de regeling 
Regionale Projecten (sluit dit aan?); 

- Voorgesteld werkproces (hoe wordt het project voorbereid en uitgevoerd en zijn eventuele 
obstakels genoemd?); 

- Deelnemende partijen (wie zijn er verder bij betrokken en zijn hiervoor bewijsstukken 
aangeleverd?); 

- Duidelijke onderbouwing van de kosten en dekkingsmiddelen en indien relevant een 
exploitatiebegroting (hoe wordt het gefinancierd en zijn bewijsstukken in geval van 
cofinanciering aangeleverd?); 

 
3. Het Directeurenoverleg van Regio Groningen-Assen (waar alle gemeenten en provincies binnen 
de RGA ambtelijk in vertegenwoordigd zijn) maakt een eerste selectie van de ingediende 
projectvoorstellen. Zij besluiten welke kansrijke projecten (maximaal 15) door mogen voor een 
pitch aan de Adviescommissie. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar of een aanvraag goed aansluit 
op de ReP-regeling of wellicht beter past bij een andere subsidieregeling binnen de regio, de 
regionale meerwaarde en de meerwaarde voor de belanghebbende gemeente(n) en provincie(s).  
Projectvoorstellen die het Directeurenoverleg onvoldoende kansrijk vindt, krijgen een gemotiveerde 
afwijzing. 
 
4. Als uw project als kansrijk is aangemerkt, wordt u uitgenodigd om een korte pitch te geven voor 
de Adviescommissie die bestaat uit RGA-bestuurders en externe deskundigen. U presenteert uw 
nader uitgewerkt en SMART-proof projectvoorstel met een korte presentatie met in elk geval de 
volgende punten:  

- Inhoud, doel en resultaat, mede in relatie tot de RGA; 
- Overtuiging; 
- Samenwerking;  
- Kosten en dekking;  
- Planning en eventuele obstakels.  

Na de pitches beoordeelt de Adviescommissie de projecten aan de hand van de RGA-thema's, de 
criteria, samenwerking, financiële dekking en de uitvoerbaarheid. Als uw project positief wordt 
beoordeeld, moedigt de Adviescommissie u aan om het projectplan verder uit te werken. Als er een 
financieel plafond is ingesteld doet de Adviescommissie een voorstel voor de prioritering van de 
projecten.  
 
5. De adviezen van de Adviescommissie worden voorgelegd aan de Stuurgroep RGA, zodat er breed 
bestuurlijk draagvlak is voor de geselecteerde projecten en er kennisgenomen kan worden van de 
afgewezen projecten. De Stuurgroep besluit vervolgens op basis van het oordeel van de 

https://www.regiogroningenassen.nl/programma-s/regionale-en-innovatieve-projecten


 

adviescommissie welke projecten al dan niet voor financiering in aanmerking komen. Dit besluit kan 
worden aangevuld met extra voorwaarden die de Adviescommissie of Stuurgroep stelt.  
 
6. U stelt uw definitieve projectaanvraag op, op basis van de beoordeling en de voorwaarden van de 
Adviescommissie. U wordt hierbij ondersteund door het Regiobureau, met als doel te komen tot 
een volwaardige aanvraag regiobijdrage. De indiening gaat conform het spelregelkader. 
 
7. Het Regiobureau behandelt uw definitieve aanvraag wat leidt tot een beschikking. 

 
 

https://www.regiogroningenassen.nl/publicaties/algemeen/spelregelkader-2018?highlight=WyJzcGVscmVnZWxrYWRlciJd

